
yill évfolyam. 4. szám. Budapest. 1907



1

Megszavaztak mindent.

C ybebe

Dülapintén Borvágyi Kalamáris nótárius uram körjegyzései.

zel is megfoghatják, hogy Magyarországon a nemzeti
séget senki se üldözi, csak jóindulattal legyen a 
magyar nemzet iránt.

Sót Apponyi meghívó levelet nyújt nekik, amel\ 
képessé teszi őket minden hivatalokra, ez a meghívó 
a magyar nyelv tu ?ása.

Tetszett nekem Markos Gyula azon kijelentése 
is, mely felhívja azon román testvéreit, akik Hunyadi 
jánost és Hunyadi Mátyást megtették oláhnak.

Ám legyen! Kzennel pályázatot nyitunk román 
testvéreink közt, szíveskedjenek a magyar nemzet
nek minél több Hunyadiakat kölcsönözni, mi feltétlen 
követni, sőt ünnepelni is fogjuk őket.

Jól megkacagtam a Herkópáter beszédében a 
tabi herbatea történetét is. Az inasgyerek kér egy 
hatosért herbateát. Megkapja, de hatos helyett egy 
krajcárt szúr le és elfut. A szolga utána, de az inas 
jobb futó volt, a szolga nem tudta elérni. A patikus 
azonban igy vigasztalta magát: No sebaj, még igy 
is 99 percent tiszta hasznunk van a herbateán. Már 
most ha az a tanító évenkint 10—50 féláru jegyet 
kap, az államnak is meg van azért már a 99 °/M 
tiszta haszna, mért ne adhatná meg a felekezeti taní
tóknak is tehát a féláru szabad jegyet.

A Herkó Páter csak fején találja mindig a szöget.
Ez az , á tm ér i a H erkofátert o lva sn i é s  ter jesz ten i un

virtus.

Vázsonyi Vilmos a 
mokrata császár ön
zetlen szivjósággal 
és becsületes jóaka
rattal rendezte Polonyi 
ellen azt a kis pucst, 
hogy thudni illik ü 
annál khönyebben 
tisztázhasson magát

A böszörményiek ugyancsak megadták Benedek
nek az utolsó kenetet.

Deiszen meg is érdemiette.
Kgy-két utcai suhancból, egy-két botos legény

ből rögtönzött a múlt vasárnap Benedek népgyülést 
és ezen akarta magát tisztára mosni, de ez sem sike
rült olyan egészen, mint Benedek szerette volna.

A tekete leves azonban hátra maradt, az most 
vasárnap lesz, melyen az érdemes polgárság fog 
dönteni Benedek ur handlé politikája felett. Nem 
hiszem, hogy ki merné tenni ezt az Ítéletet az ablakba.

De úgy kell neki. Köszönje meg majd Vázsonyi
urnák

Apponyi Albert legutóbbi felszólalása után ami 
nemzetiségi testvéreink nemcsak beláthatják, de kéz-

Halmos ny. pholgármesther edj jönörü dalt 
Polonvihoz, a melynek a cime

Csak érted élek egyedül 
Csak téged szeretlek igazán.

Akhi mindezt nem elhisz thegye róla.

irt



Színész világ. Szórakozott tanár papa.

Az ég szerelmére, mit látnak szemeim!? És ön 
utánam jött még Erdélybe is boldogtalan Irén.

Igen is utánad jöttem, gazember! Mert
szeretlek.

Sok volna a jóból.
Korgó: Na szerencsésen hazaért? Mit mondott 

a kedves neje, hogy oly késön ért haza?
Morgó : A Manót ? Hát azt hiszi nekem most 

annyi idom van, hogy három  óra hossza i meséljek?

Ember ismerő.

Hiszed-e apukám, hogy ezek a Czinóberék 
igazán olyan boldogok mint ahogy mutatják.

— Szó sincs róla angyalom, mert ha azok vol
nának, akkor nem mutatnának annyira.

— Látod fiam, ha ennek a kis patikárus leány
nak az anyja hozzám jött volna annak idején, most 
testvérek lehetnétek.

Biztos szer.
Hajmási: No még mindig nem menekült meg az 

egerektől ?
Puskási: Dehogy, dehogy ! Itt csak úgy volna 

segítség képzelhető, ha a nők mind kitömött egereket 
hordanának a kalapjaikon, akkor mindjárt kipusztul
nának az egerek.

A kis huncut.
Az ebéd ma, mert váratlan vendég jött, kissé 

sztikecskén esett ki. Mikor vége volt, a gyermekek 
felkeltek az asztaltól s már ki akartak menni, mikor 
az anya megszólal: «Te Pistike! Imádkoztatok?*

Pistike : Anyuskám ! Erői egészen elfeledkeztünk ! 
Tudod mit? Legjobb lesz, ha újra elkezdünk ebédelni, 
akkor maid nem fogjuk elfelejteni!»

Félreértés.
Menyecske : (kedveskedve.) Édes Karikám ! em

lékszel még erre a fára ? Ezalatt történt . . . .
Férj: Ugyan kérlek ne is említsd! Hiszen ez 

borzasztó volt . . . .
Menyecske: (csípősen.) Micsoda?? Az neked 

borzasztó volt, mikor először megcsókoltál ?
Férj: Ja vagy úgy? Te a rra  célozol? Én pedig 

egészen másra gondoltam! Tudod ez az a bizonyos 
fa volt az is, amely alatt az első szivaromat szittam el!

Szerencséje.
Útonálló támadja meg a gyanútlanul sétálót és 

mindenéből kifosztja. Kutatás közben megtalálja annak 
jegygyűrűjét a mellény zsebben, mire gúnyosan 
mondja : Ahá! tiltott utakon jár és azért a jegygyű
rűjét szépen a mellény zsebébe rejti. Na hallja ! A 
maga szerencséje, hogy nem én vagyok a felesége.



Jó mentség.A jeles vadáss

Vót-e valaha ekkora hó Galíciába nacscsá- 
gos uram ?

Hát thodja mit Márton gazda, khikérem ma
iamnak minden célzásth, merth én nem Galiciábul 
jöttem ide, hanem Romániákul, fcrthi?!

Végre inéiig meglőttem a bestiát ! Fe 
lenül ráismerek a repedt füléről, mert már vagy 
esztendeje folyton szekirozott Most is a buta 
tiltott m*ki a gohónak !

A fiával járt itten egy angol.
De a fiú hol csatangol?

Hol, tessék megkeresni

Ság jó tudni, zatracene 
Hogy kinek szól ez a zene ?

Hol, tessék megkeresni.
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